
Regulamin „Zielonych Turniejów”

Organizatorem „Zielonych Turniejów” jest Stowarzyszenie Miłośników Brydża „Dama Pik”.  
Celem „Zielonych Turniejów” jest zachęcenie początkujących i słabo zaawansowanych brydżystów
do gry w brydża oraz wyłonienie spośród nich najlepszych zawodników na rok 2016.                      
Turnieje będą rozgrywane w Czarnkowie w czwarty poniedziałek miesiąca.                                 
Obowiązują następujące zasady:

1. Cykl turniejów ma wyłonić najlepszego zawodnika spośród początkujących i słabo   
    zaawansowanych brydżystów na 2016, I i II Wicemistrza oraz najlepszego zawodnika                   
    – partnera początkującego brydżysty.

2. Rywalizujące pary będą składały się z zawodnika początkującego, dobieranego drogą losowania  
    z „Zielonego Koszyka” oraz zawodnika zaawansowanego, dobieranego drogą losowania              
    z „Mistrzowskiego Koszyka”. Skład poszczególnych koszyków zawiera załącznik Nr 1 do  
    niniejszego regulaminu. W turnieju mogą uczestniczyć pary dobrane niezgodnie z opisanym 
    wyżej kluczem. Ich udział nie będzie jednak zaliczany do punktacji długofalowej i nie będą one  
    uczestniczyć w podziale nagród danego turnieju. *  

3. Do punktacji długofalowej zaliczanych będzie 7 najlepszych wyników. Punktację długofalową  
    prowadzi się w kategorii „Open” i w kategorii „Amator”.

4. Punktowanie będzie przebiegało w następujący sposób:
    Zwycięska para otrzymuje punkty w klasyfikacji długofalowej. Ilość par uczestniczących             
    w turnieju pomnożona przez dwa.  Dla kolejnych par obniżka o 2 pkt. Ponadto 3 najlepsze pary   
    za zajęcie czołowych miejsc  otrzymują premię punktową – odpowiednio 3 pkt., 2 pkt. i 1 pkt.

5. W przypadku lokat dzielonych o kolejności w punktacji rocznej decyduje:

    1 – liczba zwycięstw w turniejach
    2 – liczba drugich (ewentualnie trzecich) miejsc w turniejach 
    3 – losowanie

6. Wpisowe od uczestnika wynosi 5 zł. Zwycięska para każdego z turniejów otrzyma nagrodę          
    w wysokości 20 zł. Pozostała część wpisowego zostanie w całości przeznaczona na obsługę 
    cyklu (nagrody, kawa, herbata itp.). 

7. Puchary i nagrody zostaną wręczone na turnieju świątecznym, który rozegrany zostanie                
    w grudniu.
 

* Ostateczną decyzję w sprawie składu pary oraz ewentualnego zaliczenia jej udziału w turnieju do 
   punktacji  długofalowej podejmuje organizator turnieju


